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اَألْرِض ُتَكلُمُهْم َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمنَ  (( 
  .]82))[النمل:

ن " وهذا تفسٌري منه على أ حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكّفارإذا وقع عليهم القول يقول املفّسر: " 
  ألجل التوطئة ملا بعده، "  في جملة الكّفاريقول: "  تابعاً الضمري يف قوله عليهم يعود إىل كفار مكة، وهلذا 

  .]82))[النمل:َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((
اد بالقول هنا القول وجيوز أن يكون الضمري عائدًا إىل مجيع الناس أي: إذا وقع القول على الناس، وال يكون املر 

اآلية على الدابة اليت تنزل يف آخر الزمان اليت  ه: القول يف انتهاء الدنيا، وحتملبالعذاب، بل جيوز أن يكون املراد ب
  خترج يف آخر الزمان وهي من أشراط الساعة.

روفة فكأا دابٌة منفردة يف نوعها، نّكرها ألا غري مع ]82))[النمل:اَألْرِض  َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمنَ  ((وقوله: 
  رجنا؟ الظاهر أا متعلقة بدابة.هل هي متعلقة بدابة أو بأخ ]82))[النمل:اَألْرِض  َدابًة ِمنَ  ((وقوله: 

  يعين: أخرجنا هلم دابة من األرض ال من السماء.
تكلم الموجودين  :أي"  احلديث قال:يعين: تكلم الناس، والكالم هنا مبعىن  ]82))[النمل:ُتَكلُمُهْم  ((وقوله: 

" جيوز أن تكون بالعربية أو بغريها، على كل حال أا تكلم الناس بكالٍم يعرفونه، هذا  حين خروجها بالعربية
  هو املتبادر من الكالم.

  ويرى بعض املفسرين أن املراد بالكالم هنا اجلرح، تكلمهم يعين: جتّرحهم، أي: ختمشهم بأبصارها.
ما من مكلوٍم يُكلم في سبيل اهللا إال جاء يوم  يأيت مبعىن اجلرح كقوله َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( من الكلّ قالوا: أل

ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ ألن األصل يف الكالم هو النطق، وال معىن لكوا  )القيامة وكلمه يثعب دمًا 
  جترح الناس، لكن تكلمهم مباذا؟

  " إىل آخره. ]82النمل:[)) ... َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا (( كالمها عنا  من جملةقال: " 
َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((" أي: أا تقول على لسان اهللا؛ ألن قوهلم:  من جملة كالمها عناقوله: " 

ليس هلا آيات جيب  - أي: الدابة-إذ أا ال يستقيم أن يكون من كالم الدابة عن نفسها؛  ]82))[النمل:
  :أي ]82النمل:[)) َأن الناسَ  عنا ((اإليقان ا، وإمنا اآليات جيب اإليقان ا هللا، وهلذا يقول املؤلف هنا: " 

  َكانُوا (( " أي: تكلمهم ذا الكالم ن تقدر الباء بعد تكلمهمأوعلى قراءة فتح همزة  ،كفار مكة
  .]82النمل:))[ بِآيَاتَِنا 
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)) يكون هذا تكلمهم إن الناس  فتح: أن األصل الذي فّسره بالكسر ((اليستفاد من كالم املؤلف وعلى قراءة 
  الكالم، وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف اجلر.  مقتضى

، بل إن املراد وقول املؤلف: إن املراد بالناس كفار مكة. هذا فيه نظر أي: بأن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون.
، وأما كونه يقال: أن  جرفبالناس املوجودون يف ذلك الوقت، الذين وقع عليهم القول فُأخرجت هلم الدابة يف 

، فكالم ا، أوكد من اخبار هذه الدابة عنهاالقرآن عنه بار، اخم عنها، فال حاجة إىل إخبارهوقنونكفار مكة ال ي
 لناس الذين وقع عليهم القول حنيدًا بل هو خطأ، فهي تكلم ااملؤلف هنا فيه نظر ظاهر، وليس بصواٍب أب

  خروجها حتذرهم أن الناس كانوا بآيات اهللا ال يوقنون.
َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((عليه املؤلف وأكثر املفّسرين على أن كالم هذه الدابة:  هذا ما مشى

  ...أن وهلذا احتاج إىل تقدير ]82))[النمل:
لكن ابن كثري استبعد هذا القول وقال: إا تكلمهم حتدثهم حبديث مستقل ما يوجد يف القرآن، ويكون قوله: إن 

  .]82))[النمل: َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابةً  ((الناس. هذا تعليٌل لقوله: 
ألن هذا القول ال  ]82))[النمل:يُوِقُنوَن  َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال ((الدابة هي اليت تقول للناس:  ليستيعين: 

ميكن أن تنطق به الدابة؛ إذ أنه ال يصح أن يكون إال من اهللا؛ هلذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير رمحه اهللا 
ا، وقال: إا تكلمهم بكالٍم مل يُبّني، وأن قوله: إن ذه تعاىل اختاره، لكنه هو على أنه خمتصر البن جرير أنكر

  .]82))[النمل: اَألْرضِ  َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمنَ  ((أو أن الناس. بالفتح أو بالكسر اجلملة تعليل لقوله:  الناس
ال يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث ال يوقنون يقول: أي: "  ]82))[النمل:بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((وقوله: 

ان فيه قصور لكنه تقرييب؛ ألن اإليقان أبلغ من اإلميان وأخص منه، " وتفسري اإليقان باإلمي والحساب والعقاب
  فهو درجٌة عالية أعلى من اإلميان، وهلذا يقال: أيقنت بكذا أبلغ من قولك: آمنت به.

َم من بحث فيها: هل هي الدابة اليت خترج يف آخر الزمان واليت ذكرها النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسل نوهذه الدابة أوًال 
  .يرى بعض العلماء: أا هي الدابة اليت تكون يف آخر الزمان عالمات الساعة، أو دابة أخرى؟

ويرى آخرون: أا دابة أخرى، وهلذا جاءت يف احلديث معّرفة وجاءت هنا منّكرة، فيقال: دابة واهللا أعلم ا، هل 
  اليت ستكون من أشراط الساعة، أو أا دابة مستقلة؟هي 

لو نعلم أن احلديث بعد هذه اآلية لقلنا إن الدابة يف احلديث للعهد الذهين يعين: الدابة اليت عرفتموها ألننا 
يتحدث اهللا عنها، وحينئذ تكون الدابة هنا هي الدابة هناك، ولكننا ال نعلم وهلذا التوقف أوىل هل هي هي أو 

  غريها.
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  دابة من األرض، لكن من أي مكان خترج؟  ثانياً: هذه الدابة مبهمة من حيث املكان، أخرجنا هلم
من مكان آخر.. املهم أا خترج  إالمن الصفا و  إالو  وردت أحاديث لكنها ضعيفة أا خترج من مكة من أجياد

  من مكة، ولكنها أحاديث ضعيفة ال يعتمد عليها يف العقيدة.
ة أو غريها، أو أن املراد باإلخراج مث هل هي ُخترج حقيقة من األرض، تنشق عنها األرض وخترج سواًء من مك

حيصل هلا من النطق، ويكون هذا كقول  تبني فيمايالدواب، مث هنا: إبرازها وإظهارها، وأا دابة كغريها من 
) ألن السباع يف آخر الزمان تكلم ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع اإلنس  الرسول عليه الصالة والسالم: (

  اإلنس.
قف، ولذلك هذه الدابة نكرة لفظاً ومعىن، يعين: حنن ما نعرفها متاماً. يعين: ما وصفت بالقرآن هذه أيضًا حمل تو 

  أو بالسنة أوصافاً حبيث جيزم اإلنسان ا.
البحث الرابع: هذه الدابة هل هي من جنس الدواب، أو أا دابة معّينة على شكل معّني؟ تكلموا فيها كالماً 

إمنا هو مأخوٌذ عن بين إسرائيل وال ميكن أن يصّدق، غاية ما هنالك أنه يُذكر  طويًال يف هذا، وكلما ذكروا
وحيّدث به وال يصّدق وال يكّذب، وال يُعتمد عليه يف العقيدة، ذكروا عن آذاا وذكروا عن عينها وعن رجلها.. 

  أشياء غريبة جداً.
  : مثل الدجال.الطالب
 وال نعّني ما مل يُعينه اهللا وال رسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع : املهم أننا نقول: نُبهم ما أمه اهللالشيخ

القول على الناس فسوف ُخيرج اهللا هلم دابة من األرض حتدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن العذاب قد قُرب 
  منه، هذا غاية ما ُيستدل عليه من هذه اآلية. وقوعه

س. ليس من قول الدابة على هذا التقدير، بل هو من قول اهللا تعليٌل لقوله: إذاً: يكون قوله: أن الناس أو إن النا
  يعين: خيرجها ألن الناس كانوا. ]82))[النمل: َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابةً  ((

يكون مطابقته  ]82))[النمل:َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم  ((وعليه فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط يف قوله: 
  يوقنون حينئذ وقع عليهم القول، وحينئذ ُأخرجت الدابة. إذا كانوا ال للمسببالسبب طابقة م

  من كالم الدابة؟ ]82))[النمل: َأن الناسَ  ((: ذكرت أن قوله: الطالب
  : نعم.الشيخ

  : السؤال: وقلتم أنه على لسان اهللا؟الطالب
  : اجلواب: ال. يعين: عن اهللا، على لسان الدابة.الشيخ
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  ؟...خيتلف املعىن إذا تعلق بالدابة  ]82))[النمل: اَألْرضِ  ِمنَ  ((هنا قوله: طيب. : السؤال: الطالب
، إذا قال: أخرجنا هلم دابة من األرض، ميكن أن يكون ملكًا ينزل وخيرج من : اجلواب: نعم خيتلف املعىنالشيخ

يت هذه الدابة، وأما إذا قلنا: دابًة من األرض األرض.. ينزل يف األرض مث خيرج منها؛ ألنه ما عّني من أين يأ
  فتتعني أن تكون من دواب األرض.

، وأا تكلمهم مبعىن تكلفهم، ...يعين: يف نفس  ]82))[النمل:َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة  ((: إذاً فنقول مثًال: الطالب
  ؟...ويكون املعىن: أن ختصيص هذا النوع من الدابة 

بعيد، وإال ميكن أن يقال أم إذا مل يوقنوا بآيات اهللا أن اهللا يسّلط عليهم السباع، السباع  : اجلواب: هذاالشيخ
  بعيد وال رأيت هذا من كالم السلف بل هو من كالم املتأخرين. ، لكن هذاوجترحهمتأكلهم 

  .]82))[النمل:بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((وله: ق ]82))[النمل:ُتَكلُمُهْم َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُوِقُنوَن  ((قال: 
املراد باآليات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية أمل يوقن ا الكفار؟ لكنه إيقاٌن مل ينفعهم، والشيء الذي ال 

  ينفع يصح أن يُنفى لعدم االنتفاع به.
  " ملاذا؟ منكر وال يؤمن كافرٌ ينقطع األمر بالمعروف والنهي عن ال -بةابخروج الد- وبخروجها قال: " 

ألنه قد وقع عليهم القول، وإذا صح هذا التفسري فإن معىن ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة؛ ألنه ال يكون 
ينزل عيسى ويبقى في األرض سبع سنين، ال يحصل بين اثنين  ( األمر كذلك إال يف آخر الزمان بعد أن
في  باردة من ِقبل الشام فتقبض نفس كل مؤمن، ويبقى شرار الناس عداوة وال شحناء، ثم يرسل اهللا ريحاً 

  .) الم السباعحعقول الطير وا
خروجها بعد عيسى ابن مرمي؛  إذا كان هذا الذي فهمه املؤلف من هذه اآلية ذا األمر، فإن هذه الدابة يكون

  ى عن املنكر.ألنه بعد ذلك يقول املؤلف: أنه ال يؤمن كافر وال يؤمر مبعروف وال يُنه
ولكن موقفي يف هذا أن أقول: اهللا أعلم. يعين: أن هذه املسألة من مسائل الغيب اليت يتوقف اإلنسان فيها إال 

  على ما يفيده ظاهر القرآن.
فنقول: إمياننا ذا أن نقول: إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج اهللا هلم هذه الدابة اليت 

زيد على هذا، وال نقول: ينقطع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال نقول: إنه ال يؤمن كافر؛ تكلمهم وال ن
   ألن ذلك أمٌر حيتاج إىل توقيف.

 َأنُه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإال َمْن َقْد آَمنَ  ((عليه الصالة والسالم كما أوحى اهللا إلى نوح مث قال: " 
  ". ]36))[هود:
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)) وهم رؤساؤهم ِممْن ُيَكذُب بِآيَاتَِنا  )) جماعًة ((يـَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكل ُأمٍة فـَْوًجا  )) اذكر (( وَ  ((" 
  ". أي: يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون ]83))[النمل:فـَُهْم يُوَزُعوَن  المّتبعون ((

  :...الطالب
من هذا التفسري أن يوم ظرف وأن عامله حمذوف، التقدير  " يستفاد واذكر يومقال: " ..جيمعون ... الشيخ:

  اذكر يوم، وهذا الرتتيب له نظائر يف القرآن ويكون تقديره على هذا كما قّدر املؤلف هنا.
األمة هي القبيلة أو الطائفة الكبرية من الناس،  ))ِمْن ُكل أُمٍة فـَْوًجا  ((وقوله:  مبعىن جنمع. ))َنْحُشُر  ((وقوله: 

  .والفوج أقل منهم، وهلذا يقول املؤلف: وهم رؤساؤهم املّتبعون
من هذه لبيان اجلنس أي: فوجًا من املكذبني بآيات اهللا الكونية  ]83))[النمل: فـَْوًجا ِممْن يَُكذبُ  ((وقوله: 

ون، والوزع وهم أي الفوج رؤساؤهم املّتبعون، فهم حيشرون فيجمعون، مث بعد ذلك يوزع والشرعية أو إحدامها.
  " فيكونون زمرة واحدة. برد آخرهم إلى أولهمأي: ُحيبس أوهلم حىت جيتمع به آخرهم، وهلذا قال: "  مبعىن املنع.

  .إلى اهللا تبارك وتعالى ثم يساقون" 
  ". أكذبتم أنبيائي بآياتيفإذا جاءوا مكان الحساب قال اهللا تعالى لهم: 

  ؟....: الطالب
  من باب الشيء إذا.. : الوزع مبعىن اجلمعالشيخ

  ....: مبعىن الطالب
  ، إال أن هنا مبعىن اجلمع يعين: جيمع األول إىل اآلخر.... : ميكن يأيت مبعىنالشيخ

املؤلف قال: أنبيائي، يشري بذلك إىل أن مفعول كّذبتم حمذوف، وأن بآيايت هذه  " أكذبتم أنبيائي بآياتيقال: " 
ىن له وال داعي له؛ ألن التكذيب دائمًا يقع معموله معّدًى بالباء، كّذب من أنبيائي، ولكن هذا التقرير ال مع

بآيات اهللا، ما هو قال: كّذب أنبياء اهللا بآيات اهللا؟ بل كّذب بآيايت، والتكذيب هنا مضّمٌن معىن اجلحد، فعليه 
  نقول: ال حاجة إىل تقدير املؤلف أنبيائي. بل نقول: بآيايت جار وجمرور متعلق بكذبتم.

ُتْم بِآيَاِتي  (( بـْ بها علماً ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم "  يعين: أنكرمتوها وجحدمتوها. ]84))[النمل:َأَكذ ."  
واإلحاطة بالشيء مبعىن إدراكه من مجيع اجلوانب، وأصله من جهة تكذيبكم ا علما ... بها" تحيطواولم " 

املؤلف فّسر هنا اإلدراك  شيء: أدركه من مجيع جوانبه.، فمعىن أحاط بال مشتٌق من احلائط؛ ألنه حييط باملكان
من جهة تكذيبه أي: أنكم كذبّتم من غري أن يكون لديكم علٌم بالتكذيب، كذبّتم بال علم، ولكن حيصل معىن 

  آخر: أنكم كّذبتم باآليات قبل أن تدركوها، فيكون هذا من البدار بالشيء قبل أن يدركه.
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  كما قال ابن القيم:

ــــــــد ــــــــم تحــــــــطإن الب ــــــــرد شــــــــيٍء ل   ار ب
  

ـــــــــى الحرمـــــــــان   ـــــــــه ســـــــــبٌب إل   علمـــــــــاً ب
  

أي: من جهة تكذيبه، واملعىن  ]84))[النمل: َوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها ِعْلًما ((اآلن لدينا تفسريان: أحدمها: أن قوله: 
من  ]84ل:))[النمَوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها  ((قال:  .على هذا: أنكم كذبّتم بدون علٍم، وهو الذي مشى عليه املؤلف

اآلن إذا أتاك رجٌل ذو خرب وقلت: كذبت؛ ألن فالنًا الذي أخربت به هو موجوٌد عندي يف تلك  جهة تكذيبه.
  الساعة، اآلن كّذبت بعلم أو بغري علم؟

  : بعلم.الطالب
: بعلم؛ ألنه مثًال قال لك: إن فالنًا رأيته يف بريدة أمس، فقلت له: كذبت، فالن أمس عندي. فهنا  الشيخ

  بت بعلم، فإذا قال: رأيت فالناً يف بريدة أمس فقلت له: كذبت وأنا ما أدري، فقد كّذبت بال علم.كذّ 
  اآلن املؤلف يقول: من جهة تكذيبكم ا. يعين: أنكم كّذبتم بغري علم.

روية ومن غري يعين: أنكم كّذبتم ا من غري  ]84))[النمل:َوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها ِعْلًما  ((فيه رأي آخر يقول: ال. 
َونـَُقلُب َأْفِئَدتـَُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم يـُْؤِمُنوا بِِه  ((تأمل، يعين: أنكم رددمتوها من أول وهلة، فيكون كقوله تعاىل: 

واألقرب املعىن الثاين؛ ألن قوله: كّذبتم الفرق بينهما ظاهر الفرق بني املعنيني ظاهر،  ]110))[األنعام:َأوَل َمرٍة 
واحلال أنكم مل حتيطوا ا علمًا أبلى من كوم كّذبوا بعد أن ترووا، ولكن مل جيدوا لتكذيبهم دليًال، فهم   بآيايت

كّذبوا من غري ترٍو، بل إم يف احلقيقة وخصوصاً الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو احلق، ولكن  
بُوا ِبَما َلْم ُيِحيطُوا بِِعْلِمِه  ((ا بشيء مثلما قال اهللا: كّذبو  كّذبوا بشيء مل حييطوا بعلمه،   ]39))[يونس:َبْل َكذ

ُتْم بِآيَاِتي  ((، فعليه االستفهام يف قوله: مبل من أول وهلة، وهذا أشد يف اللوم عليه بـْ 84))[النمل:َأَكذ[ 
عد دراسته واإلحاطة به مث يتبني له الكذب هذا ما يالم عليه، لكن من  للتوضيح واللوم؛ ألن من كّذب بالشيء ب

  كّذب ألول مرة بدون أن حييط بالشيء علماً، فهو دليل على أنه ليس بقادٍر إطالقاً للحق.
مه؟ يف أين هو إدغا " ستفهاميةفيه إدغام ما االأما يقول: "  .]84))[النمل:َأماَذا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  ((قال تعاىل: 

" وجيوز  ما الذي كنتم :ذا موصول أيو أم اليت لإلضراب، وأصله أم مبعىن بل، ملا أُدغم إحدامها يف األخرى. " 
أن جنعل ذا مركبة مع ما، وتقول: ماذا كلها اسم استفهام، ولكن ليس هذا يف كل مكان جيوز هذا وهذا، إمنا يف 

مجيعاً، وأن جنعل ما اسم استفهام وال امسًا موصوًال أي: ما مثل هذا الرتكيب جيوز أن جنعل ماذا اسم استفهام 
  ؟تعملونالذي كنتم 
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وعلى هذا التفسري األخري: جيب أن نقّدر ضمريًا يف قوله: تعملون، أن يكون عائدًا إىل اسم موصول، وعلى 
  األول ال حاجة لذلك، وجنعل ماذا مفعوًال مقدماً لتعملون.

  ....: الطالب
  طعة هنا. يعين: أم حلاهلا مكتوبة لكن أُدغمت ضمري.منق أم: ال الشيخ

  ...أّماذا كنتم  ....: الطالب
: ال. هذا كالم ال. هي ال بد من ما اسم استفهام، لكن هل تقّدر ما اسم استفهام وذا امسًا موصوًال الشيخ

  صول يعين: اسم استفهام.وحتتاج إىل عائد يعود على املوصول يف تعملون، أو نقّدر ماذا مجيعاً على أا اسم مو 
  ؟....: الطالب
َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا  ((نظريها يف القرآن:  : ال. أم نقول: أم هذه حرف عطف مبعىن بل واهلمزة لالستفهام.الشيخ

  .فيها قراءتان: ُقل العفُو، وقل العفوَ  ]219))[البقرة: اْلَعْفوَ  يُنِفُقوَن ُقلِ 
  رفع؟كيف نعرب ماذا ينفقون على قراءة ال

ما اسم استفهام وذا اسم موصول، صارت ما مبتدأ والذي خربه، والكل  نعرب ماذا على قراءة الرفع؟ نعرب ماذا
  مث يأيت يقول: العفُو؛ ألن اجلواب مطابٌق للسؤال أي: العفو الذي ينفقون. منهما مرفوع.

فعول مقدم لينفقون؛ ألجل أن تكون أما على قراءة النصب قل العفَو فيتعني أن جتعل ماذا كلها اسم استفهام، م
مطابقة للجواب، ألن اجلواب منصوب فيكون السؤال كذلك منصوباً، وهذا هو الذي يبّني لك الفرق بني 

  اإلعرابني، ويسألونك ماذا ينفقون قل: العفو.
نعرف أن اجلواب ألنا  ...نعم. نقول: على هذه القراءة جيب أن نُعرب ماذا اسم استفهام مفعوًال مقّدماً لينفقون؛

على قراءة الرفع قل العفُو. جنعل ما  يكون مطابقًا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبًا كان اجلواب منصوب.
استفهامًا مبتدأ، وذا اسم موصول خربه. يعين: ما الذي ينفقون؟ فيكون التقدير: الذي ينفقونه العفُو وتكون 

  مرفوعة.
  ؟من اآلية إذاً حنتاج إىل ضمري: الطالب
ماذا كنتم تعملون  ]84))[النمل: َأماَذا ُكنُتمْ  ((..: إذا جعلناها امسًا موصوًال، التقدير: ماذا كنتم تعملونه.الشيخ

  .يعين: يف الدنيا
بـُْتْم بِآيَاِتي ((فيكون اهللا تعاىل وّخبهم على أمرين: أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله:  84))[النمل: َأَكذ[.  
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وهو قوله: ماذا كنتم تعملون؛ ألن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام إلنكار ما يعملونه، فيكون  وأمر يتعلق بالعمل
يف هذا توبيخاً على العقيدة والعمل، وسيكون إن شاء اهللا فيه فائدة مهمة ملسألة اختلف فيها األصوليون مبحثها 

  غداً إن شاء اهللا.
فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  )) أي: أشركوا ((َلْيِهْم ِبَما ظََلُموا عَ  العذاب ((عليهم )) حق َوَوَقَع اْلَقْوُل  ((" 

  ". إذ ال حجة لهم ]85))[النمل:
وقع القول يعين: قول اهللا بالعذاب، فإن اهللا تبارك وتعاىل يأمر بتعذيبهم إذا مل جييبوا، وهذا السؤال كما عرفتم 

ذ يقع عليهم القول، وهذا القول الذي وقع ح وتقرير، حينئيوضتليس سؤال استهتار واستعالم، ولكنه سؤال 
أي: بسبب، وما هنا  ]85))[النمل: ِبَما ظََلُموا ((عليهم مل يظلموا به، ولكن هم الذين ظلموا، وهلذا قال: 

  مصدرية يعين: أن الفعل بعدها حيّول إىل مصدر، فيكون التقدير: بظلمهم.. وقع القول عليهم بظلمهم.
" ينبغي أن نفّسر الظلم مبا هو أعم من الشرك؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل وّخبهم على  اأي: أشركو وقول املؤلف: " 

التكذيب وعلى العمل املنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب واجلحد الذي يتضمن اإلشراك، 
ُموا ِبَما ظَلَ  ((وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم كإيذاء الرسل وغري ذلك، فاألصح أن جنعل 

  أي: بسبب ظلمهم ومنه الشرك. ]85))[النمل:
الفاء مفّرعة على قوله: ووقع عليهم القول. أي: بعد أن وقع عليهم القول  ]85))[النمل:فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  ((

  ". إذ ال حجة لهماستحقوا العذاب ما يستطيعون النطق. يقول املؤلف: " 
طقون ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم حينئذ وهذا يف آخر األمر؛ ألم كانوا باألول ين

َنتـُُهْم ِإال َأْن قَاُلوا َواللِه رَبـَنا َما ُكنا ُمْشرِِكيَن  ((أمسكوا ما يستطعيون اآلن، وإال يقول اهللا تعاىل:  ثُم َلْم َتُكْن ِفتـْ
َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا  ((: ...ضاً ، ويقولون أيفهم يقولون لو كنا ما أشركنا ]23نعام:))[األ

َبْل َبَدا َلُهْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو رُدوا َلَعاُدوا  *اْلُمْؤِمِنيَن  لَْيتَـَنا نـَُرد َوال نَُكذَب بِآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمنَ 
فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم، ولكن ذلك ال  ]28 - 27))[األنعام:ْم َلَكاِذبُوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـهُ 

  ينفعهم.
  فاملهم أم يتكلمون، فقوله هنا:  ]12))[السجدة:رَبـَنا َأْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِلًحا ِإنا ُموِقُنوَن  ((
هذا يكون اجلمع بينه وبني اآليات الدالة على نطقهم: أن للقيامة أحواًال؛  ]85))[النمل:فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  ((

مخسني ألف سنة، فاألحوال تتغري يكون الناطق فيه ساكتاً، ويكون الساكت  ؟ مقدارهمقداره كم  ألن يوم القيامة
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فهم يف حاٍل ال  ]37))[النور:ْبَصاُر َيَخاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَ  ((فيه ناطقاً.. وتتقلب األحوال 
  ينطقون، ويف حاٍل ينطقون ويدافعون.

يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنتُـُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم  ((ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهوداً من أنفسهم 
  قال، واليد تنطق مبا فعلت، والرجل تنطق مبا فعلت. اللسان ينطق مبا ]24))[النور:ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

وأبلى من ذلك اجللود تشهد مبا ملست، فجميع الذي فيه اإلدراك واحلاسة يشهد على هؤالء مبا فعلوا، فحينئذ ما 
  ..يستطيعون أن يدافعوا، ما دام أن هذه األشياء تشهد عليهم، إذاً من يشهد هلم؟ فهم ال ينطقون

  ه العمل؟: يقاس عليالطالب
  : األعمال؟الشيخ

  ؟....: العمل الطالب
  : يقاس ماذا؟الشيخ

  ....: فيه آيات تدل على أنه الطالب
  .]97))[اإلسراء:َوَنْحُشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصما  ((: الشيخ

  ؟....: الطالب
رون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا : ال. تتغري األحوال، املتكربون حيشالشيخ

  النار يصري ضرس الواحد منهم مثل أحد والعياذ باهللا.
  .]86))[النمل:َأَلْم يـََرْوا َأنا َجَعْلَنا اللْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه  (( 

ية وبصرية أيضاً، لكن كوا علمية أعم؛ ألن من الرؤية هنا بصرية أو علمية؟ علم ]86))[النمل:َأَلْم يـََرْوا  ((
أبصر الشيء علمه وليس كل من علم الشيء أبصره، فاألعمى يرى الليل يعين: يعلمه، واملبصر يراه بعينه 

  وبصريته.
  واهلمزة هنا أمل يروا للتقرير، تقرير هذه الرؤية اليت ال ينكرها أحد.

فّسر املؤلف اجلعل هنا باخللق فيكون متعديًا مبفعوٍل واحد، وجيوز أن يكون  ]86))[النمل:َأنا َجَعْلَنا اللْيَل  ((
  اجلعل هنا مبعىن التصنيف. يعين: أنا جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه.

ليتصرفوا فيه، ويكون ثلثًا من كل مجلة  ]86))[النمل:َوالنـَهاَر ُمْبِصًرا  ((ويدل على هذا قوله تعاىل الذي بعده 
  تباس.حباالعليه املذكور يف اجلملة األخرى، ويسمى هذا يف علم البديع ما دل 

  : أن يُذكر يف كل مجلة ما ُحذف من األخرى مع التقابل.تباسحاال
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... من هذا مظلماً، ذُكر  ]86))[النمل: لَِيْسُكُنوا ِفيهِ  ((مظلمًا  ))َأَلْم يـََرْوا َأنا َجَعْلَنا اللْيَل  (( هنا نقول:
مبصراً، وُحذف من قوله: والنهار مبصرًا ليتصرفوا فيه وذكر يف مقابله ليسكنوا فيه، فيكون يف اجلملة  مقابله

  احتباس.
وهذا يكون استفدنا املعىن مع االختصار، على هذا التقرير الذي ذكرنا: يكون جعلنا ليست مبعىن خلقنا، بل 

  عول الثاين: حمذوف تقديره مظلماً.مبعىن صّرينا تنصب مفعولني: املفعول األول: الليل، واملف
، ولذلك كان الليل حمل السكون الالم هنا للتعليل، والسكون معناه هو القرار وعدم احلركة ))لَِيْسُكُنوا ِفيِه  ((

  للخلق، ولكنه بإذن اهللا حمل عمٍل خللٍق آخرين.
ن الناس، وإما رمحة من اهللا عز وجل اهلوام والسباع ما تعمل إال يف الليل؛ ألا ختتفي يف النهار إما خوفًا م

ت الناس، ولكنه واحلمد هللا ما تظهر إال يف بعع وهذه اهلوام تظهر يف النهار أتباخللق؛ ألنه لو كانت هذه السبا 
التناوب، وهذا من رمحة اهللا تبارك وتعاىل باخللق أن يكون هذا التبادل ليعيش ب االليل، إذا سكن الناس بدأ عمله

  ما تُعارض. كان ما تعيش إال بالليل، آمن هلا  حىت هي أيضاً أزين له إذاالناس بسالم، 
فهنا املراد بالسكون يعين: اآلدميني ومن أشبههم ممن سكوم الليل، وهلذا كان اإلنسان إذا أراد الصحة فليكن 

كره احلديث بعد العشاء، وقد ذكروا الليل سكنًا له، وال سيما أول الليل، فإن النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم كان ي
أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار، هذه الثروة السكونية اليت أضعناها اآلن مبا ال نفع فيه، بل مبا 

  التلفزيون إىل نصف الليل تقريباً. ةفيه ضرر اآلن، اآلن الناس يعكفون على مشاهد
الكافرة امللحدة ال يتجاوز الساعة التاسعة من الليل.. الساعة التاسعة بينما يف الدول الغربية مع األسف الشديد 

، وعلى عّماهلم، وعلى مثقفيهم، وهم ال يريدون الضرر باألمة، يقولون: إذا ....مغلق التلفزيون؛ ألم يعلمون 
، فلذلك ةٌل للطلبسهر الناس عليه، وكان يف ذلك إاٌك للعمال، وكان يف ذلك إمها ما بعد التاسعةأبقيناه إىل 

  حنن نغلقه من الساعة التاسعة حىت ينام الناس، وحىت ال نكون حنن تسببنا الناس يف إرهاقهم.
يف  ...ما ميكن يتجاوز الساعة التاسعة، اللهم  ابداوحدثين بذلك عدة أناس من الذين جاءوا يف أوروبا، يقولون: 

  األشياء النادرة، لكن هذا هو برناجمهم.
  يقولون إنه يبقى إىل فوق الثانية عشرة يعين: الثانية عشر نصف الليل، أو ختتلف الليايل. ....ى حنن اآلن عل

هذا مع ما يتطلب من الناحية االقتصادية، كم يستهلك الناس من الكهرباء يف هذه الساعة؟ تلفزيونام أي نعم 
يستهلك كهرباء يف التلفزيون.. كم يكّلف  ؛ ألن املكان ال بد له من نور، يستهلك نور،هم وكذلك أيضاً يف أنوار 

  العامل؟ وكم يرهق املعدات أيضاً؟ 
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ره اهللا تبارك وتعاىل، فمثل هذا املسئول اآلن بصّ هذا بقطع النظر عن املفاسد األخرى البدنية، ولكن العربة مبن 
  صاحب البيت، أنه إذا كانت الساعة مثًال التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه.

  أو يكسره.: الطالب
والنيب عليه الصالة والسالم كره احلديث بعد العشاء، كوننا نسهر إىل نصف الليل أحياناً  : ال. الكسر ال.الشيخ

  طارئة؛ حىت تكون العوارض عوارض، بل هي دائماً يف الغالب. ....أو إىل أكثر ولو 
لفجر، وإذا قاموا نصفهم نوم يؤدوا بكل  هؤالء الذين يسهرون إىل ما بعد نصف الليل أوًال رمبا ال يقوم لصالة ا

كلف ومشقة، أو أنه ال ميكن يف نفس املسجد أو يف نفس الصالة، مث إذا رجعوا إىل بيوم ينامون إىل الظهر. 
يعين: أول النهار الذي هو حمل الربكة وحمل العمل يضّيع، والليل الذي هو حمل السكون يضيع السكون فيه، وهذا 

  املسلمني.. هذا يف احلقيقة يعترب نقص وعي للمسلمني. من نقص الوعي يف
يقولون عن الكفار حدثين واحد قبل أمس، يقول أن هناك عندهم عطلة السبت واألحد، السبت ألجل اليهود 

من غروب الشمس وكٌل يف حمله، ما ميكن ألجل يكون الصباح وإذا  ....واألحد ألجل النصارى، لكن يقول: 
، لكن ما ...هذه ميكن يتأخرون، يقول: غريب يعين: العوائل يطلعون يتنزهون يف اليومني  هو مباشر لعمله، ما

  ميكن إذا غابت مشس االثنني وإذا كل إنسان يف حمله، يكون متهيئ للعمل.
إذا قارنت حال هؤالء حبال املسلمني اليوم، مع أن أحواهلم هذه هي اليت جيب أن تكون للمسلمني، وجدت هذا 

ي جعلنا نتأخر وجعلنا يف هذا الذل، وجعل كثري من شبابنا ما هم مقتنعني بأحوالنا. يعين: بعض السبب الذ
  الشباب اآلن املنحرف قد يكون له عذر، يقول: أنتم تقولون اإلسالم واإلسالم.. أين اإلسالم؟ ما فيه مسلم! 

يقولون: حنن أهل اإلسالم، ولكن نقول: الذنب ذنب من ينتسبون إىل اإلسالم ليس ذنب اإلسالم، ذنب من 
ويف أهل اإلسالم من ال يعرف أركان اإلسالم، قد يقول يل بعض الناس املسلمني اآلن بيقولون هم مسلمني، 

  املكتوب على هويتهم مسلم، ما يعرف يتوضأ وال يصلي، هذا موجود.. ما يعرف يتوضأ وال يصلي.
  ضأ وال تصلي، فأين اإلسالم من قوٍم ال يتوضئون وال يصلون. إذاً البيئة ما هي معناه؟ معىن هذا أن البيئة ما تتو 

  هذا الذي أّخرنا، ولذلك أنا واهللا أحب دائماً أن يكون لدى أهل العلم، يعين: تطور يف احلركة والعمل...


